Program

9. maj - 19. maj
Få altid nyeste info om, hvad der sker her i kino ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev på www.gentoftekino.dk

Skolen ved verdens ende

PREMIEREFILM

"Skolen ved verdens ende" hedder filmen, og det er ikke helt forkert, for Lunana
er vitterligt den fjerneste dal i det bhutanske Himalaya – otte dagvandringer

Mandag 9. maj

20.00

fra nærmeste by og uden elektricitet, internet og hvad en moderne bybo ellers

Tirsdag 10. maj

17.00

måtte have brug for. Og en sådan en er Ugyen, der bor i Bhutans hovedstad

Onsdag 11. maj

13.30

Thimphu, men egentlig drømmer om at flytte til Australien og gøre karriere som

Torsdag 12. maj

14.00

musiker. Desværre har hans chef lagt helt andre planer for ham. Som sidste led

Fredag 13. maj

13.15

Søndag 15. maj

20.00

i uddannelsen udstationeres han som lærer i Lunana. Manglen på moderne
bekvemmeligheder giver Ugyen abstinenser, men de mennesker, han møder,
viser sig hurtigt at kunne opveje alle afsavn.

Varighed: 1 time & 50 min. • Censur: Tilladt for alle • Genre: Drama • Version: Dzongkhask version med danske tekster

Sparkling: Champagnens historie

PREMIEREFILM

Dokumentarfilmen 'Sparkling: Champagnens historie' er en kærlighedserklæring

Torsdag 12. maj

20.00

Fredag 13. maj

20.00

Lørdag 14. maj

20.00

nemlig ved at blive for varmt til at dyrke druer, hvilket har fået champagnehuse

Søndag 15. maj

14.15

som Pommery og Taittinger til at plante vinmarker i Sydengland, hvor jorden er

Mandag 16. maj

17.30

lige så kalkholdig som i Champagnedistriktet.

Tirsdag 17. maj

14.15

I filmen medvirker store champagnehuse samt champagneelskende kendisser

Onsdag 18. maj

13.30

til glæden ved at nyde et godt glas champagne.
Filmen dykker også ned i klimaændringernes effekt. Distriktet Champagne er

som bl.a. Stephen Fry.
Varighed: 1 time & 28 min. • Censur: Afventer censur • Genre: Dokumentar • Version: Engelsk med danske tekster

Downton Abbey: En ny æra

PREMIEREFILM

Vi vender endnu engang tilbage til det storslåede gods, hvor Grev Robert, Lady
Mary og resten af Crawley-familien denne gang chokeres af Enkegrevinden af
Granthams mystiske fortid. Hun har nemlig arvet en villa i Sydfrankrig fra en gammel
bekendt, som de aldrig har hørt om før. Samtidig bliver familien kontaktet af en
filminstruktør, som gerne vil benytte Downton Abbey som kulisse i sin nyeste

Forpremiere 13. maj

16.00

----------------------

-------

Torsdag 19. maj

9.00
11.30

film. Da godsets tag har brug for en kærlig hånd, takker familien ja til tilbuddet

14.15

og den medfølgende kompensation. Mens de mest film-skeptiske beboere på

17.00

Downton Abbey drager mod Sydfrankrig for at besøge familiens nye villa, får de

20.00

tilbageværende Crawley-familiemedlemmer og deres tjenestefolk en helt unik
mulighed for at overvære, hvordan filmmediet fungerer i dets spæde start.
Varighed: 2 timer & 5 min. • Censur: Tilladt for alle • Genre: Drama • Version: Engelsk med danske tekster

De forbandede år 2
Familien Skov er splittet. Aksel, der tilsluttede sig Modstandsbevægelsen, er gået
under jorden og fra at være en idealistisk amatør, udvikler han sig til at blive en
hårdkogt partisan. Karl kæmper for sit livsværk på sværere og sværere betingelser,
og da samlingsregeringen kollapser, er han pludselig uden politisk opbakning og
må tage alle forbehold for at sikre en fremtid for familien - også på den anden side
af krigen. Det sætter forholdet til Eva under pres. Hun har hele tiden har haft svært
ved sin mands samarbejde med besættelsesmagten.

Mandag 9. maj

13.15

Onsdag 11. maj

16.00

Lørdag 14. maj

16.45

Søndag 15. maj

11.00

Mandag 16. maj

14.15

Onsdag 18. maj

15.30

Den stigende modstand mod besættelsen og tyskernes øgede brutalitet får fatale
følger for familien…
Varighed: 2 timer & 32 min. • Censur: Tilladt for børn over 15 år

• Genre: Drama/Krigsfilm • Version: Dansk med danske tekster

Program

9. maj - 19. maj
Få altid nyeste info om, hvad der sker her i kino ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev på www.gentoftekino.dk

Ennio Morricone - The Maestro

Ennio Morricone er en af de mest indflydelsesrige komponister i spillefilmens historie.
Hans filmografi tæller flere end 70 prisbelønnede film, herunder alle Sergio Leones
og Giuseppe Tornatores værker samt ikoniske film fra Italien, Frankrig og Hollywood

Mandag 9. maj

16.30

gennem mange årtier. Gennem hele livet arbejdede Morricone sammen med sin

Torsdag 12. maj

16.45

gamle skolekammerat Sergio Leone, som hyrede ham til at skrive musikken til sin

Tirsdag 17. maj

16.45

første spaghettiwestern, EN NÆVEFULD DOLLARS, i 1964. Morricones lydside til den
sidste film i Dollar-trilogien, DEN GODE, DEN ONDE OG DEN GRUSOMME, anses for
at være et af de mest indflydelsesrige stykker filmmusik nogensinde og blev
indlemmet i Grammy Hall of Fame i 2009. I 2016 modtog Morricone sin første Oscar
for musikken til Quentin Tarantinos THE HATEFUL EIGHT.
Varighed: 2 timer & 36 min. • Censur: Afventer censur • Genre: Dokumentar • Version: Italiensk/engelsk med danske tekster

Yakari på store eventyr
Familiefilmen 'Yakari på store eventyr' handler om den lille Sioux-indianer Yakari.
Han drager alene ud i verden i jagten på vildhesten Lille Torden, som siges at
være utæmmelig. På sin rejse møder Yakari mange farer, men opdager også at

Fredag 13. maj

11.00

han har fået evnen til at tale med dyrene.

Lørdag 14. maj

12.00

Figuren Yakari er kendt fra DR Ramasjang, men her er der tale om en helt ny
animationsfilm baseret på den klassiske tegneserie af Derib og Job.
'Yakari på store eventyr' har danske stemmer af bl.a. Christian Fuhlendorff, Gordon
Kennedy, Kristian Gintberg, Maria Lucia, Jens Zacho Boye og Samuel Glem
Zeuthen som Yakari.
Varighed: 1 time & 23 min. • Censur: Tilladt for alle • Genre: Animation • Version: Med dansk tale

Doctor Strange in the Multiverse of Madness
I Marvel Studios' "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" åbnes Multiverset
og dets grænser skubbes længere end nogensinde før. Tag med ud i det ukendte
med Doctor Strange, der med hjælp fra nye og gamle allierede, må krydse farlige
alternative virkeligheder i Multiverset og konfrontere en ny, mystisk modstander.

Lørdag 14. maj

14.00

Søndag 15. maj

16.30

Benedict Cumberbatch er tilbage i titelrollen, og han flankeres af bl.a. Chiwetel
Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong og Rachel McAdams.
Filmen instrueres af Sam Raimi ("Spider-man" trilogien, Evil Dead m.fl.) og
produceres af Kevin Feige.
Varighed: 2 timer & 6 min. • Censur: Tilladt for børn over 11 år • Genre: Eventyr • Version: Engelsk med danske tekster

Belfast

I sommeren 1969 lander det første menneske på måned, og Buddy er fyldt 9 år. Og
så eksploderer Belfast i vold, da konflikten mellem det protestantiske flertal og det

SIDSTE CHANCE

katolske mindretal koger over. Fra den ene dag til den anden forvandles Buddys
trygge gade, hvor alle kender alle, og hvor en stor del også tilhører familien, sig til en

Tirsdag 10. maj

20.00

truende verden, hvor han alt for hurtigt bliver tvunget til at blive voksen. Hvor verden
tidligere var let at opfatte på præcis samme enkle måde som filmenes univers, som
Buddy dyrker, med helte og skurke, hvidt og sort, så skal han nu tage stilling til
bekymrende nye spørgsmål. Hvordan skal hans bedstefar og bedstemor klare sig?
Og vil han nogensinde få modet til at tale til Catherine, som han har forelsket sig i, og
som han planlægger at gifte sig med en dag?
Varighed: 1 time & 38 min. • Censur: Frarådes for børn under 11 år • Genre: Drama • Version: Engelsk med danske tekster

Særarrangementer
Få altid nyeste info om, hvad der sker her i kino ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev på www.gentoftekino.dk

Midt om Natten

– Samt samtale med Søren Pind og Jens Kramer Mikkelsen
Onsdag 11. maj – 19:30
Der er lagt op til lidt af et topmøde, når Søren Pind, Jens Kramer Mikkelsen mødes med forfatter og
kulturjournalist Niels Frid-Nielsen til en samtale om deres kamp om borgmestermagten og deres
fælles kærlighed til København.
Inden vi viser Erik Ballings "Midt om natten" (1984), får Pind og Kramer lov til at svare på, om de har
fjernet sjælen fra det gode, gamle København, som Balling hylder i den snart klassiske slumstormer
-film med Erik Clausen og Kim Larsen i to af hovedrollerne. Vi byder på et glas vin ved ankomst.
Varighed: ca. 3 timer • Pris: 135 kr. inkl. samtale og et glas vin

Forpremiere: Downton Abbey: En ny æra
– Med varme hveder
Fredag 13. maj – 16:00
Vi vender endnu engang tilbage til det storslåede gods, hvor Grev Robert, Lady Mary og resten af Crawley-familien denne gang
chokeres af Enkegrevinden af Granthams mystiske fortid. Hun har nemlig arvet en villa i Sydfrankrig fra en gammel bekendt, som
de aldrig har hørt om før.
I anledningen af Store Bededag, serverer vi varme hveder inden filmstart.

Varighed: 2 timer & 5 min. • Pris: 120 kr. inkl. varme hveder

Hero

– I samarbejde med Copenhagen Asian Film Festival
Mandag 16. maj – 20:00
Glæd dig til et episk kinesisk drama med Jet Li i hovedrollen her i Gentofte Kino.
Filmen 'Hero' foregår i Kina for ca. 2000 år siden. Landet er opdelt i syv kongedømmer, der alle bekæmper hinanden. Efter mange års krig er befolkningen plaget af død og lidelse og af de syv kongedømmer er Qin det mest aggressive.
Qins hersker er besat af tanken om at blive Kinas første kejser. Men mange ser ham hellere død, i særdeleshed de tre legendariske lejemordere Broken
Sword, Flying Snow og Sky, som herskeren frygter mest af alle.
'Hero' er instrueret af Yimou Zhang.

Varighed: 2 timer • Pris: 95 kr.

The Grandmaster

– I samarbejde med Copenhagen Asian Film Festival
Tirsdag 17. maj – 20:00
Glæd dig til historien om kampsportsmesteren Ip Man - manden som trænede Bruce Lee.
I "The Grandmaster" udøver Ip Man sin kampsport i fredelig eksistens med sin velhavende familie i 1930ernes Foshan i det sydlige
Kina. Da stormesteren Gong Yuatian ankommer fra det nordlige Kina, og skal finde den bedste kung fu-udøver i syden, ender det i
et opgør mellem Ip Man og Yuatian. Kampen bliver en dyst mellem ideologierne bag stilarterne og ender i førstnævntes favør. Det
får Yuatians datter, Gong Er, til at udfordre sejrsherren for at genvinde sin fars ære. Gong Er vinder knebent, og de to skilles som
venner, men da den 2. kinesisk-japanske krig bryder ud, ændres alt for Ip Man, Gong Er og hendes far.
Varighed: 2 timer & 10 min. • Pris: 95 kr.

Særarrangementer
Få altid nyeste info om, hvad der sker her i kino ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev på www.gentoftekino.dk

Filmklassiker: Grand Prix
– Med oplæg af Jes Dorph-Petersen
Onsdag 18. maj – 19:00
Vi inviterer til John Frankenheimers mesterværk “Grand Prix” fra 1966.
Jes Dorph-Petersen så filmen for første gang i Bellevue Teatret i sommeren 1967. Han var så
begejstret, at han bare måtte se den igen dagen efter. Nu deler han sin passion for filmen her i
Gentofte Kino.

Varighed: ca. 3 timer og 45 minutter • Pris: 125 kr. inkl. oplæg og pause

The Way of the Dragon

– I samarbejde med Copenhagen Asian Film Festival
Onsdag 1. juni – 20:00
Glæd dig til at opleve Kung Fu-kongen Bruce Lee i sin største og sidste rolle her i Gentofte Kino.
“Colosseum i Rom blev til ruiner, da dragen slog til!” Sådan lød den fornøjelige slaglinje tilbage ved filmens oprindelige danske
premiere og nu er der endelig biografgensyn med denne forrygende Kung Fu-film, der byder på den unikke kamp mellem Bruce
Lee og Chuck Norris. Måske den mest mindeværdige kampscene nogensinde filmet?
Filmen er optaget on location og det var allersidste gang, der blev givet tilladelse til at filme indenfor Colosseums mure.
“The Way of the Dragon”, der på dansk blev kendt som “Dragen slår til igen”, har Bruce Lee i både hovedrollen og instruktørstolen.
Varighed: 1 timer & 40 min. • Pris: 95 kr.

Gummi T
Lørdag 4. juni – 10:00
I samarbejde med Gentoftegade Bibliotek viser Gentofte Kino endnu en klassisk børnefilm, der har rod i bøger eller tegneserier.
Denne lørdag byder vi på animationsfilmen Gummi T, som er historien om Ivan Olsen, måske bedre kendt som Gummi-Tarzan.
Filmen er baseret på Ole Lund Kirkegaards bøger.
Det er ikke let at være Ivan Olsen. Han får bank og buksevand af de store bøller, og da han kommer hjem til sin far, så får han
skæld ud over, at han ikke er stærk og dygtig som Tarzan – nej, Ivan er kun en Gummi-Tarzan! Ivan vil så gerne gøre sin far glad, så
han forsøger at være ligesom Tarzan, men først da Ivan møder en heks og får superkræfter for en enkelt dag, så er Ivans far tilfreds.
Ivans far går i selvsving og praler vidt og bredt om sin søn, men da Ivans superkræfter ikke forsvinder som planlagt, så mærker
Ivan, at det ikke er spor sjovt at skulle være så stærk og dygtig hele tiden.
Varighed: 1 time & 20 min. • Pris: 45 kr.

Gentofte Kino er kåret som Byens Bedste Filmoplevelse 2021
Bestil billetter på www.gentoftekino.dk eller på telefon 39 65 33 50
Følg Gentofte Kino på Instagram og Facebook
Meld dig ind støtteforeningen Gentofte Kinos Venner på www.gentoftekinosvenner.dk

